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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޖުލައި  2017ން  31 ޖުލައި  2017އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކާކަށްކަން، އަދި ކޮން ވަޒީފާއެއްކަންޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން  މޯލްޑިވްސް

 އެނގެން ނެތުމާއި، ވަޒިފާ ދިނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައިކަންވެސް ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން

އިތުރު  ނެތުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލައާގުޅޭ
ރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ  މައްސަލަ ކު މި މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން

 ށް ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

ޖޫންމަހާ ދެމެދު ވަކި   މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން 2017ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މޯލްޑިވްސް
ނަމެއްގައި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކަމަށާއި،  ދީފައިވަނީ  ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް ވަޒީފާ

 .ބޯޑުން ނުނިންމާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ

1 

ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް   މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ސްޓޯރޭޖް ފީ ނަގާ މުއްދަތު
މުއްދަތު )ފްރީ  ފީ ނުނަގާ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، އެ އިޢުލާނުގައިވަނީ ސްޓޯރޭޖް

މިކަމަކީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވާގޮތަށް   ސްޓޯރޭޖުގެ މުއްދަތު( ކުޑަކޮށްފައި ކަމަށްވާތީ،
މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތީ   ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ވުމާއެކު،

 ށް ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނަގާ މުއްދަތު ކުޑަކޮށް   )އެމް.ޕީ.އެލް( ގެ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ކުންފުނިން   އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގުމަށް CCO/1-2017/43/113 ނަންބަރު:

 .ބުނާ މައްސަލަ ފާސްކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ އުޞޫލު ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް

2 

ރައީސް މިސްކިތްދޮށަށް   ރަމަޟާންމަހު ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ
ދާ މީހުން ރޯދަވީއްލަން ބޭނުންކުރަން ގެންދާ   ގެންދާ ތަކެއްޗަކީ އެވަގުތު މިސްކިތަށް

ހިސާބުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދީފައިވާ ޑަސްބިން   ނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ރ.އަނގޮޅިތީމުގެ އެކިވަ 2014
 ބާލިދީ ރ.އަނގޮޅިތީމު 2ބޭނުންނުކޮށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން  ބާލިދީތައް އެރަށަށް ގެންގެސް

3 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

a 



 

2 

 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ފަރާތުން ބުނާތީއާއި، އެގަޑީގައި މިސްކިތަށް ދާ މީހުން  ތަކެތިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ވެރިކަމުގެ   ބޭނުންކޮށްފައި ބާކީވާ ކުނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އަޅާނެ އެއްޗެއް ރޯދަވީއްލަން

އެއީ ޢާންމުކޮށް   ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
ބާލިދީ ހުރީ   2މިހާރުވެސް އެ  ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭތީއާއި،

ބުނެފައިވާތީ، އެތަކެތި   ގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންމިސްކިތްދޮށު
ބޭނުމަށްކަމަށް ބެލެވެން   ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ

އެކުލެވިފައި ނުވާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   ނެތުމާއެކު، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
 ށް ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަ

ރުމަށްފަހު ހުސްފުޅިތަކާއި  ތަކެތި ބޭނުންކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިސްކިތަށް ގެންދާ ފެނާއި ޖޫސްޕެޓީފަދަ
އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ   ވަނަ 1435ޕެކެޓްތައް އެޅުމަށް 

 .މައްސަލަ

ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ނުވަތަ   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުކުރު   ބ.ދޮންފަނުމަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް 
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް   މިސްކިތުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ފުރާޅުގަނޑެއް

އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް   A/2011/27-317ކުރި ނަންބަރު 
އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެ މަސައްކަތް  އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު،

 ށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ ޙަވާލުކުރުމަކީ

ދެކުނުފަރާތުގައި ފުރާޅުގަނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް   ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ
 ހިސާބު އަންދާސީ ގުޅިގެން އިޢުލާނާ A/2011/27-317ރު ކުރި ނަންބަ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހުށަހެޅި ކަމަށް ހަދައި   ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު 5ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  3ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ބުނާ   ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތަކާ އެމަސައްކަތް

 .މައްސަލަ

4 

ކަތިފިލާތައް ނަގައި ބިއްލޫރި ލެއްވުމުގެ   ރ.އަނގޮޅިތީމްގެ މިސްކތުގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ހުރި
ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އިތުރު  މަސައްކަތަކީ ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ

ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ޝަކުވާ  އެމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން
ބުނެފައިވިޔަސް، އެ މަސައްކަތަކީ ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 މަސައްކަތަކަށްވުމާއި، އެއީ ކުރިން އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ނުހިމެނޭ

ގޮތުގެ   ކޮށްފައިވާމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ރަނގަޅުނުވެގެން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އިތުރު  ފެންވަރު ދަށްވެގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވުމާއެކު، އެ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިފައިނުވާތީ   ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި
 ށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ

ހުކުރު މިސްކިތް( ގެ ކުޑަދޮރުތަކުގެ  ) އަލަށް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުއްނޫރުރ.އަނގޮޅިތީމުގައި 
މިސްކިތް ފޮޅައި ސާފުކުރުމަށް އުނދަގޫކަމަށް އެމަސައްކަތްކުރާ   ތިރީބައިގައި ހުރި ކަތިފިލާތައް ހުރުމުން

މިސްކިތުގެ   ލުމުންޝަކުވާ ކުރުމުން އެ ފިލާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބިއްލޫރި ލައްވައި ބައްދާ ފަރާތުން ބުނެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ   ވެންޓިލޭޝަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަކީ ރިޓެންޝަންގެ

ކަމަށް ބުނާ  ދަށުން އެމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ  މަސައްކަތަކަށްވާތީ އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 
 މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ހިންގުމުގެ މައްސަލައެްއ   ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީމި މައްސަލައަކީ 
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ   )ކޮރަޕްޝަން 2/2000ކަމަށްވުމާއި، މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޢަމަލެއް އެކުލެވިފައިވާ މައްސަލައަކަށް   ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ގަވަރމަންޓްނުވާތީ، މި މައްސަލަ ލޯކަލް 

 ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށެވެ.

ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު   ވަނަ އަހަރު ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި 2017
އިވާދޫގައި އަލަށް  އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ނަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް

ތަރާވީޙުނަމާދު   މަސްޖިދުލްއައްވާބީން ގައާއި މަސްޖިދުއްސަލާމް ގައި ރަމަޟާންމަހު ނަމާދުކޮށް ޢިމާރާތްކުރި
އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންގެ   ކުރުމަށާއި މަސްޖިދުއްޞަލާޙާއި މަސްޖިދުއްޒިކުރާ އުވާލުމަށް

ރެއް ނެތި މިފަދަ ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ޙައްޤެއް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  ދައު ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް
މެމްބަރު މުޙައްމަދު  ނުވާ ކަމަށާއި، މިސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޙުސައިން ސަމީރާއި ލިބިގެން

  މަށް ބުނާމަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަ ޝަފީޤް އާދަމްއަށް އެނގުމަކާ ނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 މައްސަލަ.
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މިސްކިތުގައި   ބައު މިސްކިތުގައި ހުރި ސްޕީކަރުތައް ގެންގޮސް ކުރީގެ އަންހެނުންގެ
ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތް   ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ސޮއިކޮށް

އަންހެނުންގެ  ބަންދުކޮށް ކުރީގެ  )މަސްޖިދުލް ސަލާމް( އާއި އަންހެނުންގެ މިސްކިތް
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގެ އިޢުލާނެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި،  މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް

 ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް އެނގުމަކާ އެކަންކަން

ތުގެ  ބާވަ  ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ، މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މައްސަލައަކަށްވާތީ،   މައްސަލައަކަށް ނުވާތީއާއި، އެކަމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ

ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް   އެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ލޯކަލް
ދަންނަވައި މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި

 ނިންމީއެވެ.

 ބައު މިސްކިތުގައި ހުރި ސްޕީކަރުތައް ގެންގޮސް ކުރީގެހދ.ނައިވާދޫ ވަނަ ދުވަހު  2017 ޖުލައި 10

ނައިބުރައީސް ސޮއިކޮށް   އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ
އަންހެނުންގެ މިސްކިތް ބަންދުކޮށް ކުރީގެ އަންހެނުންގެ   ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތް )މަސްޖިދުލް ސަލާމް( އާއި

ކައުންސިލްގެ   ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގެ އިޢުލާނެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ މިސްކިތުގައި
އެދުމުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  ނިންމުމަކާ ނުލައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

ރައްޔިތުންގެ  ބައެއް މެމްބަރުންނާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލް  ރައީސް ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަމެއްނައިބު
  މައްސަލަ.މިކަމުގައި ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނާ މަޝްވަރާއެއްވެސް

7 

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށާއި   މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
 ށް ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަ ން ފިޔަވަޅުމިޝަކުވާއާމެދު ކޮމިޝަނު

އަހަރު ހިންގަމުން   5ކޮމިޓީ ވޭތުވެދިޔަ  ރ.ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
 ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމެއް ނެތި، އޮޑިޓް ކުރުމަކާ ނުލައި ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް

އިތުރުން ކޮމިޓީ ހިންގާ ފަރާތުގެ   ކޮމިޓީއެއް އައްޔަން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މީގެކަމަށާއި، އަދި ހިންގާ 
  ކޮމިޓީގެ ފައިސާއާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް

 މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 ތެރޭގައި ޢިމާރާތެއް ކޮށްފައިވަނަ އަހަރުގެ  2012ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި  ކުޅުދުއްފުށީ

 ނުވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން

މިމައްސަލައާމެދު  ނެތުމާއެކު، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ،
 ށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ

ޢިމާރާތްކުރެވުނު ޢިމާރާތުގެ އޮފީސްބައިގައި   ވަނަ އަހަރު 2012އި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގަ
 ކުރުމަށް އެގްރިމެންޓުގައި އޮތްއިރު ޕާޓިޝަން ޖަހާފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

  މައްސަލަ.އެ މަސައްކަތް ނުކުރަނީސް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

9 

 


